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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,

1.
2.

3.

Roept het college op:
Bij het begroten van projecten op de lange termijn de beschikbare ambtelijke capaciteit als
belangrijk uitgangspunt te nemen, en niet alleen de wenselijkheid van het project;
In geval van nadere prioritering van projecten waar op de korte termijn geen ambtelijke
capaciteit voor is, waar mogelijk wel een flexibele houding aan te nemen door dan ook naar
tijdelijke krachten/externe inhuur te kijken;
De ruimte in de meerjarenbegroting die dit met zich meebrengt, in te zetten voor projecten
die nu geen doorgang kunnen vinden of naar de toekomst worden verschoven, of om
tekorten in de begroting op te vangen;

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Constaterende dat:
1. In de afgelopen jaren een significant deel van de projecten voor bijvoorbeeld wegenonderhoud of riolering die als (zeer)
urgent werden gepresenteerd in de begroting, toch niet werden uitgevoerd in het jaar dat ze begroot waren;
2. Uit de beantwoording van de technische vragen hierover blijkt dat dit vaak als reden heeft dat er geen ambtelijke
capaciteit beschikbaar is;
3. Er in de jaarstukken 2020 wordt aangegeven dat er inmiddels beter zicht is op de beschikbare capaciteit dan voorheen.
Met dit inzicht moet het mogelijk zijn ten tijde van de opstelling van de begroting een reële inschatting te maken van het
maximaal aantal projecten dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden;
Voorts constaterende dat:
4. Projecten die wel worden begroot maar niet worden uitgevoerd, een onnodig beslag leggen op zowel beschikbare
reserves als incidentele en structurele kosten. Hierdoor kunnen andere projecten of ambities geen doorgang vinden,
terwijl dit achteraf bezien wellicht wel had gekund.

